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 TeĢvik yöntemlerinden arazi tahsisi yönündeki uygulama çok daha geniĢ bir 

Ģekilde kullanılmalıdır. 

Turizm, en çok teşvik ettiğimiz sektörlerden birisi olmuştur şimdiye kadar. 1950’lerdeki 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunundan, 1980’lerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa 

kadar bir seri düzenleme yaptık ülke olarak. Gerçekten teşviklerin en olumlu sonuçlarını 

aldığımız sektörlerden birisidir turizm. Turizm, teşvike en çok ihtiyaç duyulan sektörlerin 

başında gelir; çünkü, sermayenin geri dönüşü son derece uzundur, riskli yatırımdır. 

Ülkedeki ekonomik, sosyal olaylar, siyasî olaylar turizmi çok yakından etkileyebilir. Ancak, 

uzun yıllar süren bu teşviklerden sonra sadece arazi tahsisi temel teşvik olarak kalmıştır 

sektörün elinde. Bu teşvikin sonuna kadar kullanılması gerektiği düşüncesindeyim. Turizm 

alanı merkezi  veya yeni proje ile turizm kenti olarak ilan edilecek yerlerde, bu kapsam 

oldukça geniş tutulmalı ve arazi tahsisi yönündeki uygulama çok daha geniş bir şekilde 

kullanılmalıdır. 

 Devlet, özel mülkiyete ait tarihi yapıların kent yaĢamına katılmasında vergi 

kolaylıkları sağlamalıdır. 

Özellikle İstanbul’da çok fazla sayıda tarihî eserimiz var, tarihî binamız var. Beyoğlu, 

Galata, Fener, Balat, Eminönü, Cankurtaran gibi semtlerdeki yapıları dikkate aldığımızda, 

özel mülkiyet konusu olan çok fazla sayıda tarihî bina olduğunu görmekteyiz. Bunların çok 

büyük bir kısmı tescilli kültür varlığıdır; ancak, bu varlıklar, bir şekilde o kente, o kentin 

ekonomisine, o kentin turizmine kazandırılamamaktadır. Çünkü, özel mülkiyettedir. 

Kişilerin bunu restore etme gücü  yoktur, ancak, o kentte, o semtteki doğal  gelişim bir 

şekilde bu yapılara doğru gelirse yapılar, belli fonksiyonlara kavuşarak yaşama, kentin yeni 

yaşamına katılabilirler.  

Ancak, doğal gelişimine bırakırsak bu yapıları kazanmamız çok uzun yıllar alabilir. Devletin 

yapması gereken şudur diye düşünüyorum. Birincisi, bu binaların özel mülkiyet konusu 

olması, hiçbir zaman o yerlerin bakımsız kalmasının gerekçesi olmamalıdır. Devlet burada 

özel mülkiyete bir şekilde müdahale edecek bir düzenleme yapmalıdır. Vergi kanunlarında 

yapılacak bir değişiklikle, bu yerlerin restorasyonu için yapılacak harcamalar Gelir ve 

Kurumlar Vergisi matrahından düşülebilmelidir ya da bu yerlerin işletilmesinden elde edilen 

gelirler, belirli ölçülerde vergiden istisna edilebilir. Daha ileri gidilerek, çok daha farklı  

ölçekteki, çok büyük ölçekteki binalarda yapılacak belli faaliyetler vergiden istisna edilebilir.  

 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

TRABZON MĠLLETVEKĠLĠ 

M. AKĠF HAMZAÇEBĠ’NĠN 

2004 MALĠ YILI BÜTÇE KANUN TASARISININ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  

BÜTÇESĠ ÜZERĠNDE 

PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONUNDA YAPTIĞI 
KONUġMANIN ÖZETĠ 

 



 2 

 YAYLA TURĠZMĠ ĠHMAL EDĠLMEMELĠDĠR. 

Yayla turizmi, çok fazla konuştuğumuz bir konudur. Türkiye’nin turizm potansiyeli 

içerisinde yayla turizmi ihmal etmememiz gereken bir alandır. Yayla turizminin başarılı 

olabilmesi için devletin önce o yörelerdeki altyapı yatırımlarını tamamlaması gerekir. Yol 

yoksa, elektrik yoksa, teleferik gitmiyorsa  o dağa, o yaylaya, orada yayla turizmini teşvik 

etmemiz mümkün değildir. Bu durumda yapılacak tesisler de yazın bir-iki ay çalışmaktan 

öteye gidemez. 

 YAYLA TURĠZMĠNDE HEDEF, 12 AYLIK TURĠZM OLMALIDIR. 

Yayla turizminde hedef, 12 aylık turizm olmalıdır. Yatırımcı kurumların bu yerlerde altyapı 

yatırımlarını bitirmesi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir baskı unsuru 

oluşturmalıdır.  

 Uzun dönemli bir planla turizm sektöründe katma değer vergisi indirilebilir. 

Avrupa Birliğindeki birçok ülkede, katma değer vergisi turizm sektöründe indirimli oranda 

uygulanmaktadır. Kısa dönem için vergi indirimi talebiyle yola çıkmak çok zaman 

başarısızlıkla sonuçlanır. Ancak, uzun dönem için bu planlanırsa başarılı olabilir. Örneğin, 

1.1.2006’dan itibaren turizm sektöründe, konaklamada Katma Değer Vergisi oranı yüzde 

8’dir dendiği anda, bunun kabulü çok daha kolay  bir uygulama olur, daha başarılı olur.  

 Korsan yayınları önleme konusunda ilave yaptırımlara baĢvurulmalıdır. 

Korsan yayınlar konusu; hakikaten üzerinde durulması gereken bir konudur. Sadece 

belediyelerin konusu olarak alınmamalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuda ilave 

yaptırımlara, ilave müeyyidelere ihtiyaç duyuyorsa , bunun düzenlemelerini yapmalıdır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 


